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Vedení závodu TUCKER s.r.o. si je vědomo, že ekonomická aktivita firmy přímo 

ovlivňuje životní prostředí a zavedené procesy nejsou prosty rizik v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. Proto byly formulovány tyto zásady integrované poli-
tiky EH&S. 
 
Hlavní zásady politiky EH&S 
 
� Dodržovat všechny zákony a nařízení k životnímu prostředí a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jako minimální přijatelnou úroveň chování. 
 
� Udržovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Snižovat počet pracovních úra-

zů a zranění tím, že zkoumáme, zavádíme a udržujeme postupy vedoucí k jejich 
snížení. 

 
� Řídit firmu v rámci systému ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,  který definuje náš závazek, zavádí odpovědnost a stanovuje cíle 
a programy k jejich naplnění v oblasti výkonnosti a sleduje proces zlepšování. 

 
� Ocenit a odměnit ty, kteří překročí očekávání a přijmout okamžitá nápravná opat-

ření tam, kde jsme zaostali. 
 

� Jít nad zákonný rámec tím, že přijmeme a budeme dodržovat program agresivní 
minimalizace odpadů. Zavazujeme se kde je to možné, aby bylo upřednostněno 
materiálové využití a recyklace odpadu namísto likvidace. Pokud je to proveditel-
né, minimalizovat nebo vyloučit používání nebezpečných materiálů v našich vý-
robcích prostřednictvím náhradních materiálů. 

 
� Zavázat se k procesu neustálého zlepšování. Přijímat a zavádět osvědčené po-

stupy. 
 

� Osvojit si postupy udržitelného rozvoje v každodenních činnostech s cílem ma-
ximálně zainteresovat všechny zúčastněné strany pro vše podstatné v naší envi-
ronmentálně-ekonomicko-sociální politice. 

 
� Hodnotit všechny potenciální dopady na životní prostředí, šetření energií a vo-

dou, zachování přírodních zdrojů, předcházení znečištění, a využívání ekologicky 
šetrných materiálů a postupů ve výrobě a balení našich výrobků a při provozová-
ní našich zařízení. 

 
� Sdílet osvědčené postupy, které jsme dosud získali se zúčastněnými stranami, 

dodavateli a zákazníky. 
 

� Přesvědčovat naše dodavatele ke sdílení stejných hodnot na zdraví, bezpečnost 
a sociální a environmentální chování. 
 

 
        Ing. Petr Stejskal, 
V Újezdu pod Troskami 12.09.2013   Výrobní ředitel 

 


